העתיד של שמן דקלים
המפיקות הגדולות ביותר של שמן דקלים הן אינדונזיה ומלזיה ,המספקות  75%מהביקוש העולמי .באירופה
מחייבות תקנות האיחוד האירופי שימוש ב 10% -ביו-דלק בדלקי תחבורה עד  .2020הפוטנציאל של שמן דקלים
כחומר זינה יעיל מאוד בייצור ביו-דלק הוא עצום ,אבל באיזה מחיר? ומה צופן לו העתיד?

דקל השמן הוא צמח פורה שאפשר להפיק ממנו שמן דקלים ,אחד השמנים המגוונים ביותר המוכרים לאדם ,עתיר
בחומצות שומן רוויות וניתן לזיקוק בטמפרטורה גבוהה .הביקוש הגובר לחלופות לנפט מגביר כעת את הביקוש לצמח
המוכר בעיקר בתעשיית המזון והקוסמטיקה.
השימוש הגלובלי בשמן דקלים לייצור ביו-דלק שונה מאוד ממקום למקום ,אך בסך הכול הוא תופס נתח קטן
באספקה .לפי משרד החקלאות האמריקאי 450,000 ,טונות שמן דקלים שימשו ב 2009 -לייצור ביו-דיזל ברחבי
העולם ,לעומת  5.65מיליון טונות לפתית ו 1.2 -מיליון טונות של פולי סויה ,ועדיין מדובר בשילוש הכמות של שמן
דקלים מאז  .2006בהשוואה לסך התפוקה הגלובלית של שמן הדקלים ב ,2009 -כ 43 -מיליון טונות ,נאמד שיעור
הגידול השנתי בשימוש בצמח לביו-דלק ב .10% - 6% -ברור שהפוטנציאל של שמן דקלים כמרכיב לביו-דלק הוא
עצום.
בקולומביה ,יצרנית שמן הדקלים החמישית בגודלה בעולם ,המניע לייצור שמן דקלים הוא ביו-דלק .הביקוש המקומי
כה גדול עד שהמדינה הפסיקה לייצא אותו ומוכרת ביו-דלק עם  8%שמן דקלים .בברזיל ובאקוודור מפיקים שמן
דקלים הן לשימוש כביו-דלק והן לתעשיית המזון.
המפיקות הגדולות ביותר של שמן דקלים הן אינדונזיה ומלזיה ,המספקות  75%מהביקוש העולמי .אינדונזיה עם
מטעים בשטח של  120,000 – 100,000קמ"ר צופה תפוקה של  40מיליון טונות שמן דקלים גולמי עד  .2010מלזיה
משתמשת ב 8% - 5% -שמן דקלים בייצור ביו-דלק.
ההשקעה בשמן דקלים באירופה מושפעת מתקנות הביו-דלק של האיחוד האירופי המחייבות שימוש ב 10% -ביו-
דלק לתחבורה עד  .2020עם זאת ,לפי הוועד המנהל לביו-דיזל ) ,(EBBשמן דקלים הוא מרכיב שולי באירופה ותופס
רק  5%מחומרי הזינה לביו-דיזל .אמאנדין לאקורט ,מנהל פרויקטים ב ,EBB -מסביר כי שמן דקלים הוא חלק
מתמהיל החומרים לייצור דלק חלופי ,אך הוא אינו אחד מחומרי הזינה המובילים בגלל מגבלות טכניות.
השימושים המגוונים מייצגים במידה רבה את שני הצדדים של שמן הדקלים כחומר זינה יעיל מאוד עם מגבלות
טכניות .שמן דקלים משמש בדרך כלל כמרכיב בביו-דיזל לצד סויה ולפתית שמופק בתהליך הנקרא טרנס-
אסטריפיקציה .אם שמן הדקלים עתיר האנרגיה יהפוך לחומר זינה מרכזי מחוץ לאזורים הטרופיים ,יהיה קשה
להתגבר על חלק מהמגבלות הטכניות למרות תפוקת האנרגיה הגבוהה שלו.
כביו-דיזל ,שמן דקלים מוכר כמתיל-אסטר ) (PMEומכיל מולקולות רוויות יותר מתערובות ביו-דיזל אחרות .כתוצאה
מכך במולקולות שלו יש פחות קשרי פחמן ,ופירוש הדבר שלצד איכות גבוהה של הבעירה ,הוא בעייתי לשימוש
בחורף בחצי הכדור הצפוני מפני שנקודת הסנינות בקור ) – (CFPPהטמפרטורה שבה נוצרים גבישים מוצקים
)שעווה( בביו-דיזל – היא נמוכה יחסית 12 ,מעלות צלסיוס.

חששות סביבתיים
לפי דוח של הנציבות האירופית שהכין המכון למדיניות הבינ"ל למזון" :בנוגע לביו-דיזל ,גם כשמביאים בחשבון
פליטות כבול ,שמן דקלים הוא חומר זינה יעיל מאוד ...תפוקת השמן ליחידת שטח גבוהה מאוד ,פי שישה יותר
מלפתית .עם זאת ,הפליטות עדיין גבוהות פי שלושה מפליטות מאתנול המופק מקני סוכר".
ד"ר וולטר אלברסן ,מדען בכיר לביו-מסה וביו-אנרגיה באוניברסיטת וגנינגן בהולנד אומר ששמן הדקלים סובל
מסכיזופרניה .לדבריו זהו אחד הגידולים היעילים ביותר שיש והוא מפיק יותר שמן ,אנרגיה ותוצרי לוואי ליחידת שטח.
תפוקה גבוהה ליחידת שטח היא בדרך כלל הדרך הטובה ביותר להיות ידידותי לסביבה ולייעל את השימוש
במשאבים ,אבל הוא מתאים לאזורים עתירי יערות גשם ולכן לעתים קרובות שטחי הגידול שלו באים על חשבון שטחי
יערות גשם ואדמות כבול .לעתים קרובות מאוד הוא מזוהה עם הרס היערות ,והתרחבות מטעי דקל השמן מובילה
באופן ישיר או עקיף לצמצום יערות הגשם.

ואכן האצבע המאשימה מופנית אל המטעים כאחראיים לבירוא בלתי מובחן של יערות ,להרס בתי גידול של בעלי
חיים בסכנת הכחדה ,כמו האורנגאוטן בבורנאו ,לשריפות בלתי מבוקרות ויצירת אובך ולפגיעה בקהילות מקומיות,
כולל העסקת ילדים.
גם באמריקה הלטינית מעוררת התרחבות המטעים חששות מפני הלחץ על יערות האמזונס ובתי גידול אחרים של
חיות בר ,ברצועה המשתרעת ממרכז ברזיל לאקוודור ולחופי קולומביה .האיום על מערכת יערות הגשם הרצופה של
אגן האמזונס נובעת מהתרחבות מטעי דקלי השמן לשטח של  2מיליון קמ"ר ,לפי ארגון השימור  .WWFשינוי חוק
היערות בברזיל עשוי להתיר  120,000קמ"ר נוספים למטעים חדשים של דקל השמן .באינדונזיה אותרו 180,000
קמ"ר פנויים ומתאימים לגידולי דקל השמן .החששות הסביבתיים האלה גוברים בעקבות השימוש בשמן דקלים לייצור
דלק שגובה מחיר מהסביבה.
בעקבות זאת החל מיזם "השולחן העגול לקידום שמן דקלים בר קיימא" ) (RSPOשמייצג את השחקנים העיקריים
לאורך שרשרת האספקה ,הגידול ,העיבוד והסחר ,כמו 'יוניליבר' וארגונים חוץ ממשלתיים כמו  ,WWFומזמין אותם
לדון בבעיות שמעורר הגידול בביקוש לשמן דקלים  .מיזם  RSPOמארגן בגיבוי התעשייה תוכנית אישורים שמטרתה
לשפר את הביצועים הסביבתיים של הגידולים.

תקנות האיחוד האירופי
בסופו של דבר לא ברור אם שמן דקלים בר קיימא ימשוך קהל רחב של קונים ושל יצרנים .מתוך  1.3מיליון טונות של
שמן דקלים עם אישורים שהחברות ב RSPO -הפיקו בשנים  2009 – 2008נמכרו פחות מ 15,000 -טונות .פיטר
ורמיז' ,דובר המטה האירופי של  RSPOבבריסל ,טוען שההתקדמות האיטית הייתה צפויה והיא נובעת מזהירות
טבעית של השוק .לדבריו ,לפני שהרוכשים יבחרו בדרך זו צריכה להיות קודם כול אספקה סדירה ,והרוכשים לא רצו
להתחייב רק כדי לגלות כעבור חודשיים שיש בעיות באספקה ,והם מעדיפים להמתין לבאות.
אדם הריסון ,מקובעי המדיניות ב WWF -בסקוטלנד ,סבור כי הנתונים האחרונים אופטימיים יותר .הוא מציין כי בשנה
האחרונה נמכרו  ,37%ומכמות שמן הדקלים עם אישורים ) (CSPOשסופקה ב 2010 -נמכרו  .98%לפי הנתונים
האחרונים של  RSPOהביקוש לשמן דקלים עם אישורים עקף את הביקוש ונאמד באפריל ב.108% -
הדירקטיבה לאנרגיה מתחדשת של האיחוד האירופי שתיכנס לתוקפה בשנה הבאה תחייב את כל חומרי הזינה לביו-
דלק לעמוד בתקנים סביבתיים מחמירים ,כולל קיזוז גזי חממה שנפלטים בשלבי גידולם .לדברי לאקורט ,שמן דקל
ייבחן בפני עצמו כשהדירקטיבה תיכנס לתוקפה וכל חומרי הזינה יהיו כפופים לאותן הדרישות.
ובכל זאת ,גם הפעילים במיזם  RSPOתוהים אם התקנים המחמירים יוכיחו את עצמם כלא יעילים .לטענתם,
התקנים של האיחוד האירופי מביאים בחשבון את מחזור החיים של בתי הגידול שהתקיימו לפני נטיעת הדקלים ,כולל
פליטות גזי חממה מתהליך הגידול ,והם דורשים הפקעת פחמן שוות ערך לאובדן יערות הגשם.
איאן מקלנטוש מ'אורהוסקרלשם' ,חברת הזיקוק השוודית החברה ב ,RSPO -אומר כי מנקודת המבט של התעשייה,
הדילמה היא אם להתמקד יתר על המידה בעשיית הדבר הנכון .מאמץ גדול מדי יוביל את היצרניות למכור את
התוצרת לסין או לשוק המקומי .לדבריו ,צריך להתקדם בצעדים קטנים לפני שמתחילים לרוץ ,וכרגע ,שמן חמניות
ושמן לפתית מתאימים לתקנות ואילו שמן דקלים אינו מתאים.
צוות של  RSOPמכין דוח בניסיון להתאים לתקנים האירופיים ,אבל מקלנטוש מודה שיש קשיים והוא אינו רואה כיצד
שמן דקל שאינו מרכיב מרכזי לביו-דיזל באירופה יהפוך למרכיב מרכזי עם תקני הפחמן המחמירים של האיחוד
האירופי.

לרמות את הפליטות
ד"ר אלברסן סבור שאפשרות אחת עשויה להיות גידול הצמח בדרכים אחרות .בעיית יערות הגשם ושמן הדקלים היא
במידה רבה בעיה עולמית ,וכנראה אפשר לעקוף אותה באמצעות גידול דקלי שמן על שטחי אדמה מאיכות ירודה.
הבעיה של שמן הדקלים היא הקשר האסוציאטיבי שלהם ליערות גשם .אם ניתן לנתק את הקשר הזה ,מה טוב.
הקושי טמון ברווח שמניבים עצי יערות גשם המפונים לטובת מטעים והבעלות אינה בעייתית כמו הבעלות על אדמות
מאיכות נמוכה.
לדברי ד"ר אלברסן ,בדקלי השמן טמון פוטנציאל בלתי מנוצל לייצור מוצרי סיבים אחרים שחולקים מאפיינים דומים
לייצור אנרגיה ומפחיתים את השפעות ייצור שמן הדקלים לביו-דיזל .ההשפעה העקיפה היא נושא בעייתי .אם
מייצרים ביו-דיזל מ 10,000 -ממ"ר ,חוסכים  10טונות של פחמן דו-חמצני ,אבל אם כורתים  10,000ממ"ר של יערות

גשם ,מאבדים  500טונות פחמן דו-חמצני .אפשר גם לומר שמאחסנים פחמן דו-חמצני בעצי הדקל ,אבל עדיין צוברים
חוב משמעותי של פחמן דו-חמצני .אלברסן תוהה כמה זמן נחוץ לכסות את החוב הזה עד שמגיעים לאיזון.
איגוד שמן הדקלים האינדונזי מגן בתקיפות על פעולותיו ומקדם את עצמו כאחד מעמודי התווך של הפיתוח במדינה.
יצוא שמן דקלים גולמי הניב אשתקד  12.4מיליארד דולר והפך למוצר היצוא הרווחי ביותר שאינו נפט או גז.
עם זאת ,התעשייה באינדונזיה החלה להתייחס לביקורות .אינדונזיה ומלזיה חתמו במארס השנה על מזכר הבנות
שבו הסכימו להגביר את שיתוף הפעולה עם  RSPOולשפר את הקשר בין היצרניות בשתי המדינות על מנת למתן
את הביקורת על התעשייה .זה כולל עידוד היצרניות לפתח שיטות משמרות לגידול המטעים ,כשיקום קרקעות
ששימשו למטעי דקלים.
מנכ"ל המועצה לשמן דקלים של מלזיה ,יוסוף באסירון ,אומר שלמלזיה יש שפע עתודות של יערות לגיוון טבעי
ולשימור .שמן דקלים הוציא אלפים ממעגל העוני במלזיה ובמקומות אחרים וסייע לגוון את הכלכלה שהתבססה על
גידולי גומי ואורז .מבחינתו ,התנגדות לייצור שמן דקלים עוצרת את הכלכלה ופוגעת בעניים.
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